
 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л    № 27 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 10.05.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        16:20 h - 20:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 

Днес 10.05.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съ-
вет - град Копривщица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  
Ис. Вълов, Г. Герданов*, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, 
Ис. Шипева – Пухова и Г. Козлеков. 
Отсъства: Р. Скендерова - по уважителни причини. 
* закъснял 
 

 Б. Виларов – председател на ОбС представи проектът за дневен ред: 
1. Върнато решение № 235 от Областния управител. 
2. Промяна на Правилника за работа на ОбС. 
3. Разглеждане План за паша и начин на отдаване на общинската мера. 
4. Промяна Наредба № 2 – Такса за узаконяване на строежи и такса за ползване 

на услуги от Звено за услуги в домашна среда. 
5. Награждаване на граждани за заслуги. 
6. Разглеждане концепция жив музей 
7. Казус Гъркова къща 
8. Подписване на договор за придобиване на военното поделение. 
9. Разни 
10. Отговор на питания 
11. Питания 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Особено приятно ми е да открия  днеш-
ната сесия, тъй като днес наш гост е г-н Карисимир Живко, Областен управител на 
София област. Поканихме го във връзка с приключващата вече сага за военното 



 
 

 
 

поделение. Предлагам промени в предложения дневен ред - т. 8 да стане т.1. За 
съжеление Кметът и Зам. Кметът са възпрепятствани и няма да могат да дойдат. 

Ст. Бучков – съветник: Искам да вметна, че като цяло сесията е незаконо-
съобразна, защото не сме извикани в законно установения срок от Правилника за 
дейността на ОбС. Правим комисия преди малко и сега сесия – просто си направе-
те изводи. 

Б. Виларов – председател на ОбС: г-н Бучков, не съм съгласен с Вас според 
правилника се свикват извънредни сесии в тридневен срок. Беше върнато решение 
от областния управител. На последната сесия знаете, че решихме, че при първа 
възможност ще направим сесия, за да може да помогнем на стопаните в срок, а и 
както казах извънредна сесия се прави в тридневен срок. 

Ст. Бучков – съветник: Ние всички сме се съобразили с това и за това сме 
тук да уважим това, но за срока от три дни да не си говорим глупости, получихме 
материалите снощи и на пощата ще покажа кога са ми дошли. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не знам защо снощи сте ги получили 
още оня ден съм подписал поканата. Предлагам да пристъпим към гласуване на 
дневния ред. 

„за” – 9 Б. Виларов, Л. Цеков, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. 
Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова и Г. Козлеков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се следния дневен ред: 

1. Подписване на договор за придобиване на военното поделение. 
2. Върнато решение№ 235 от Областния управител. 
3. Промяна на Правилника за работа на ОбС 
4. Разглеждане план за паша и начин на отдаване на общинската мера. 
5. Промяна Наредба №2 – Такса за узаконяване на строежи; Такса за полз-

ване на услуги от Звено за услуги в домашна среда. 
6. Награждаване на граждани за заслуги. 
7. Разглеждане концепция жив музей 
8. Казус Гъркова къща 
9. Разни 
10. Отговор на питания 
11. Питания 

 



 
 

 
 

По т.1 - Подписване на договор за придобиване на военното поделение. 
Кр. Живков – областен управител: Господа съветници, първо да кажа защо 

съм ту. Дошъл съм, защото съм поканен от Председателя на ОбС. Ако знаех, че 
господин Кмета няма да го има, но аз преди пет минути разбрах, че няма да е тук, 
нещо свързано с наболелия въпрос за водния цикъл. Заслугата, за да стигнем до 
днешния ден е на министър Аню Ангелов. От 15.04.2013 г. има официално акт на 
МС за прехвърляне. С леко притеснение виждам, че има леко разединение може 
би. Копривщица не е само емблема на Софийска област, но и на България. Става 
въпрос за два имота, първият 22 822 кв.м, втория имот е 58 660 кв.м., във втория 
поземлен имот има над 20 различни сгради. Трябва да знаете, че ако се отиде на 
продажба на имота половината пари са за МО. Лично моето мнение е, че най-
добрите собственици са тези, които са на место. Факт е, че се правят не малко не-
ща в община Копривщица. Вчера приключи междуведомствената комисия за бед-
ствия и аварии, на която бяха одобрени два проекта на Копривщица – канализаци-
ята по ул. „Първа пушка” и покрива на сградата на ОА.  Водния цикъл е най-
важният проект за общината и тя работи, и проектът ще бъде финансиран в след-
ващия период, а може и дори в този. Благодаря за поканата. На малко общини се 
предоставят такива имоти. 

Вл. Панталеев – гражданин: Нищо, че няма толкова много хора. Като пред-
седател на АБТ и МАПИС трябва да Ви кажа, че много се радвам за това, което се 
случи. Искам лично да благодарим на областния управител, за всичко, което нап-
рави през последната  година. Това поделение ще изгради възможността на общи-
ната да се развива. Искам да му благодаря най-топло за присъствието му на 
02.05.2013 г. на тържествата. Благодарим  за това, което направихте от първи май 
до сега за това, че община Копривщица получи финансиране по бедствия и ава-
рии.  

Б. Виларов – председател на ОбС прочете и връчи благодарствено писма на 
областния управител. 

М. Панчева – радио-програмен ръководител: Използвам случая да Ви бла-
годарим за всичко, но и да Ви кажа, че от днес община Копривщица е изолирана 
от гарата, от Пловдив и от Стрелча. Използвам случая че сте тук, защото от 15 ми-
нути 10 човека стоят на гарата и не са извозени. 

Л. Цеков – съветник, като бивш Кмет запозна областния управител с проб-
лемите на транспорта. 

Н. Карагьозов – секретар: С днешна дата е пратено писмо от превозвача, че 
прекратява превозите. Това си е спешен въпрос на общината. 



 
 

 
 

 
По т. 2 - Върнато решение № 235 от Областния управител. 
Представено бе становището на комисията. Поради не постъпили други 

предложения Б. Виларов – председател на ОбС подложи предложението на коми-
сията на гласуване. 

„за” – 9 Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. 
Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова и Г. Козлеков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 

Прие се Решение № 251 
Мотиви: Върнато решение от областен управител на София област със 

заповед № ОС 20/26.04.2013. 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет – Копривщица Ре-

ши: 
Отменя Решение № 235/12.04.2013 г.  

 
По т. 3 - Промяна на Правилника за работа на ОбС 
Г-жа Ис. Шипева и г-н Ст. Бучков – съветници напуснаха заседанието. 
Л. Цеков – съветник представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване. 
„за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов. Б. 

Виларов, Ст. Драгийски; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  

Прие се Решение № 252 
Мотиви:   
1) Често се внасят докладни в последния момент преди сесии, по въпроси 

които са важни за гражданите на община Копривщица. 
2) В момента се налага неоправдано често да се провеждат извънредни ко-

мисии и сесии, за да се вземат решения по важни и неотложни въпроси за местна-
та област. 

3) На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 21 от ПОДОСК  
Общински съвет- Копривщица РЕШИ: 

Променя чл. 57, ал. 6 от ПОДОСК както следва: 



 
 

 
 

Било: „Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на об-
щинския съвет". 

Става: „По предложение на кмета и/или Председателя на Общински съвет 
Копривщица, Общинския съвет може да включи в дневния ред на сесиите доклад-
ни по важни или неотложни въпроси, без да са разглеждани на комисии". 

 
По т. 4 от Дневния ред: Разглеждане план за паша и начин на отда-

ване на общинската мера. 
Ст. Бучков представи проектът за решение на комисията. Като представи 

промените направени от комисията в докладната на Кмета в Приложение № 3 – 
План за паша. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Колеги разбирам, че е пристигнало пис-
мо от Фонд земеделие, в което е написано, че Общинското предприятието не може 
да кандидатства по ПРСР, тъй като не е юридическо лице. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Как да не е юридически лице ОП?! Господин 
секретар не е ли юридически лице? 

Ис. Шипева – съветник: Тук е счетоводителя – какво сте? 
В. Новакова – счетоводител ОП: Навсякъде си подаваме документи като 

юридическо лице. Регистрирани сме в Агенцията по вписванията, имаме булстат и 
т.н. Аз лично нямам обяснение на този отговор. 

Г. Герданов се присъедини към заседанието. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Юридически лица са регистрирани по 

ТЗ, по ЗОС не са. Господин Карагьозов така ли е? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбира се, че е юриди-

чески лице, но не е регистрирано по ТЗ. По обратния ред ако го гледаме тогава не 
могат да кандидатстват и земеделски стопани, които не са регистриране по ТЗ?! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не, не е така. 
Н. Карагьозов – секретар на Община Копривщица: Много ясно, че за Вас не 

е така. По наредбата е юридически лица, които се занимават със земеделие. Мис-
ля, че общинските съветници са запознати до болка. Проблемът е или се дава въз-
можност да се наеме имот от фирмите, които лани са взимали или не се дава. 

Ис. Шипева – съветник: Имаме и друго писмо в което пише, че може. 
Ис. Вълов – съветник: Юлияна ясно каза, че може. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Дайте госпожо Шипева това писмо. 
В. Пантелеев – гражданин: Преди малко разбрах, че комисията отне право-

то да наемат мери, хора, които нямат животни. Това означава, че комисията ома-



 
 

 
 

ловажава закона и лишава една част от правно имащите да кандидатстват за суб-
сидии. Няма значение дали са юридически лица или физически лица. 

Ис. Вълов – съветник: Определяме начина на ползване на общинските ме-
ри, не ограничаваме никой да кандидатстват за субсидии. 

В. Пантелеев – гражданин: С това решение ще ограничите и изпълнението 
на бюджета. С една дума другите имоти няма да се отдават под наем. Ограничава-
нето действието на Закона от други поднормативни документи е незаконно. Супер 
смешно е да ограничите достъпа на пари в общинския бюджет. 

Ис. Вълов – съветник: Ние имаме право да гласуваме как да се ползват ме-
рите и пасищата. 

Ст. Бучков – съветник: Ще преразгледаме Наредба 2 и ще дадем възмож-
ност на нашите хора да си до наемат останалата мера. 

Ис. Вълов – съветник: Според нас отговора не е коректен и ОП ще може да 
си кандидатства. 

Ст. Косев – съветник: Предния път имаше хора от областна администрация 
и казаха, че може да кандидатства. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не е вярно. 
Ст. Косев – съветник: Аз на ушите си ли да не вярвам? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Има едно писмо и там пише, че ОП не 

може да кандидатства. Първо това, което се предлага от комисията е незаконосъ-
образно. Второ, предлагам след като се задоволят нуждите на животновъдите, да 
се дадат пасища и мери на фирмите – земеделски производители заявили желание, 
в рамките на една година на пазарна цена, т.е. цената на мерите и пасищата в 
ДПФ. В момента е 6 лв. Лично аз бих приветствал да има и други фирми, които да 
вземат така имоти. 

Представи се писмото и питането от ОП на съветниците. 
Росен Новаков - гражданин: Тъй като аз съм заинтересовано лице, отварям 

нови работни места, нещо, което нито един стопанин не прави. Предложиха ни на 
много места нямам нищо против, където и да съм. Има площи колкото искате. 
Вашите стопани не искат да чистят, искат да кандидатстват за субсидии. Коприв-
щенските стопани не са мръднали от години въобще, а и се пишат повече животни 
от това което е. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Шест години, не са мръднали ако беше осво-
бодена, мерата щеше да се ползва. 

Б. Виларов –съветник: Предлагам да се добави нова т. 1. 3. При възможност 
да се предоставят мерите в близост до стопанствата. Точка 2 да стане: Мерите и 



 
 

 
 

пасищата за индивидуално ползване след задоволяване нуждите на стопаните да 
се предоставят за отдаване под наем и ползване чрез косене. Т.2.1. – Цената за от-
даване под наем от общинския поземлен фонд да не е по-ниска от цените за отда-
ване от държавния поземлен фонд; т.2.2 – Списък на земеделските ползватели 
поддържащи земите чрез косене – Приложение 4. 

Ст. Бучков – съветник: Моето предложение е да си остане докладната както  
бе предложено от комисията и да се добави само т.1.3. 

Б. Виларов – председател на ОбС:  Това което предлага комисията е неза-
коносъобразно, ако се изпрати в съда ще отпадне и на всички земеделски произво-
дители договорите ще са незаконосъобразни.  

Ст. Косев – съветник: Лично много не разбирам. Въпросът е тази земя коя-
то остава да е за ОП, ние смятаме, че така ще има повече приходи за ОП и защита-
ваме общински интереси.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Ще помоля да пристъпим към гласуване. 
Понеже имаше една реплика дали е лично и персонално, да г-н Пантелеев лично е. 
Аз оставам с впечатление, че е лично и персонално. Лично пред мен е казвано, че 
отношението е такова, защото става дума за Вас. Затова не искат да се гласува да 
се дават пасища и мери на фирми.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Я кажете кой е този, който Ви го е казал. 
Ст. Бучков – съветник: Господин Виларов, прекалявате с Вашите обиди 

към общинския съвет. Що за председател сте Вие? 
Б. Виларов председател на ОбС подложи проекта на комисията с добавката 

на т.1.3 да се подложи на гласуване. 
„за” – 7 Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. 

Шипева – Пухова и Г. Герданов; 
„против” – 0; 
„въздържал се” - 3 - Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков. 

 
Прие се Решение № 253 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о. и чл. 37п. от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи Общински съвет Копривщица 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за предоставяне за срок от една година на общински мери 
и пасища за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани или техни 
сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни, отглеждани на те-
риторията на община Копривщица, както следва: 



 
 

 
 

1.1. Приложение №1 - списък на пасища, мери определени за общо и ин-
дивидуално ползване от земеделски стопани. 

1.2. Приложение №2 - списък на животновъдните стопани. 
1.3. При възможност да се предоставят мерите в близост до стопанствата. 
2. Утвърждава годишен план за паша за стопанската 2013/2014 г., съгласно 

Приложение № 3. 
3. Утвърждава задължения на ОП „Копривщица", както следва: 
3.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
3.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 

относно необходимите мероприятия по под държане и опазване на мерите и па-
сищата. 

4. Утвърждава „Задължения на ползвателите", както следва: 
4.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растител-

ност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
4.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги ра-

зорават и да не ги използват за не земеделски нужди. 
4.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производст-

вени, опасни и други отпадъци. 
4.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 
4.5. Да окосяват пораснала не изпасаната трева. 
4.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени то-
рове и с утайки от пречистени отпадни води. 

4.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
4.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
4.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
4.10.  Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 

пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизира-
ните с това органи. 

4.11.  Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
4.12.  Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
4.13.  Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
4.14.  Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за 

него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за из-
вършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 



 
 

 
 

4.15.  При построяването на навеси се съгласуват с общинска администра-
ция, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или 
Директора на ОП”Копривщица". 

5. Упълномощава Директора на ОП Копривщица да извърши необходими-
те действия за правилно и законосъобразно сключване на договори с ползвателите 
на пасища мери, въз основа на подадени молби, при наемна цена утвърдена с На-
редба №2 на общински съвет гр.Копривщица. 

Г. Козлеков - напусна заседанието. 
 

По следващата докладна на комисията: 
Б. Виларов – председател на ОбС: След като тези имоти са отдадени на 

предприятието, мисля, че не трябва сега да взимаме това решение. 
Ис. Шипева – съветник: Какво се случва със случаи където са дадени имоти 

на фирмите, а са близо до имотите на наши съграждани, както е случая с Моско 
Мрънков? Този договор освобождава ли пасищата, които ти искаш да вземеш? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Може да се реши проблема с размества-
не на парчетата. 

Ис. Шипева- съветник: Заради този договор подписан на някакъв капак ние 
търпим критика. Защо не бяхте откровени преди година и не внесохте в ОбС 
предложението преди една година, а ги направихте по този начин, който буди ня-
какво съмнение? 

Вл. Пантелеев – гражданин: Защото миналата година никой нямаше на 
представа какво се случва.  

Ис. Вълов – съветник: Направена е мушенгия. 
Ис. Шипева – съветник: Защо прескочихте общинския съвет все пак? 
Ис. Вълов – съветник: Каквото остане ще го дадем на земеделските стопани 

да си го преразпределят. 
Вл. Панталеев – гражданин: Гласувайте го така, че в общината да влезнат 

някакви пари. Ако ОП не може да ги обработва? 
Ис. Вълов – съветник: Може и да може. 
Г. Герданов – съветник: Кой е виновникът за да стигнем до тук? Г-н Панте-

леев да каже кой е виновен за подписването на този договор? Кой е виновникът, 
целия град говори, че в основата е Иван Николов Лесков – той ли Ви подведе? Ние 
искаме да помагаме първо на нашите съграждани. 

Вл. Пантелеев – гражданин: Някой трябва да направи предложение за да се 
отдаде на други с косене. 



 
 

 
 

Ис. Вълов – съветник: Няма как да стане. Няма как разберем дали предпри-
ятието може да кандидатства, ако не опита. Ще разберем след като кандидатства-
ме. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам да се направи следната про-
мяна в докладната на комисията: т. 2 – Пасищата и мерите, които не могат да се 
стопанисват от ОП се отдават под наем на търг с наемна цена не по-малко от дър-
жавната цена за отдаване на мери;  т.2.10, която ще стане 3.10 да отпадне. 

След продължилите разисквания се пристъпи към гласуване предложение-
то на комисията с поправките на Б. Виларов. 

„за” – 2 - Б. Виларов,  Ст. Драгийски;  
„против” - 3 - Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов; 
„въздържал се” - 4 - Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, Ст. Косев, 
Предложението не се приема. 
 
Поради неприемането на предложението се премина към гласуване доклад-

ната на комисията. 
„за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. 

Шипева – Пухова и Г. Герданов; 
„против” – 0; 
„въздържал се” - 2 - Б. Виларов, Ст. Драгийски. 
 
Прие се Решение № 254 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о. и чл. 37п. от Закона 

за собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища и мери след задо-
воляване нуждите на животновъдните стопани на ОП „Копривщица", поемащи 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

2. Утвърждава „Задължения на ОП Копривщица", както следва: 
2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна расти-

телност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги 

разорават и да не ги използват за не земеделски нужди. 
2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производст-

вени, опасни и други отпадъци. 



 
 

 
 

2.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 
2.5. Да окосяват пораснала не изпасената трева. 
2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разре-

шени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуст-
вени торове и с утайки от пречистени отпадни води. 

2.7. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 
пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизи-
раните с това органи. 

2.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
2.9. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
2.10.  Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
2.11.  При построяването на навеси се съгласуват с общинска админист-

рация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета на 
община Копривщица. 

 
По другата докладна - Правилата за ползване на мерите. 
В. Новакова обърна внимание, че може предприятието да не успее да се 

справи с тази задача. 
Ив. Кривиралчев – съветник - попита защо директора на ОП на предишна 

сесия е казал, че ще спази. 
След продължилите разисквания се премина към гласуване на докладната 

на комисията. 
„за” – 7 Л. Цеков,  Ис. Вълов, , Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. 

Шипева – Пухова и Г. Герданов; 
„против” – 0; 
„въздържал се” - 2 - Б. Виларов, Ст. Драгийски. 
 
Прие се Решение № 255 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о. и чл. 37п от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет- Копривщица 
РЕШИ: 

Приема Правила за ползване на мери и пасища от общинския поземлен 
фонд на територията на Община Копривщица, както следва: 

І. Перспективен експлоатационен план за паша. 
ІІ. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално 

ползване. 



 
 

 
 

ІІІ. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене. 
ІV. Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водо-

пой. 
V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, 

като почистване на храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни ме-
роприятия, наторяване, временни ограждания. 

VІ. Ветеринарна профилактика. 
VІІ. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, 

за засяване с подходящи тревни смески. 
VІІІ. Построяване на навеси. 
ІХ. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси. 
Х. Охрана. 
ХІ. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретни-

те дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и 
на развитието на животновъдството на територията на общината. 

Х. Карта на ползване на мерите и пасищата по физически блокове, опреде-
лени в Системата за идентификация на земеделските парцели; 

 

I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 

Перспективният експлоатационен план, е разработен на основание и във 
връзка с изпълнението на Плана за развитие на Община Копривщица 2007-2013, 
Областна стратегия за развитие на земеделието и Програмата за развитие на селс-
ките райони в страната. 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Копривщица, опазване на 
биологичното разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причи-
нени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на па-
сищата и използване на земите за други цели. 

2. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски сто-
пани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и па-
сищата и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно 
разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на ЕС, предназна-
чени за развитие на земеделието. 

3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските произ-
водители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономи-
чески растеж на районите с пасища. 

4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, 
покрили европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълня-
ващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние 
на фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 
 



 
 

 
 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 

 
1. Ежегодно, в срок до 01.11. общината изготвя, списък с данни на имоти-

те, определени за ползване като мери и пасища както мери и пасища по чл. 19 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, изготвен от 
ОС „Земеделие". 

2. Кмета, съвместно с участъковите ветеринарни лекари в срок до 15.11. на 
съответната година изготвят и заверяват: 

- списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територия-
та на населеното място. 

- списъкът се заверява надлежно с подпис и печат от кмета и участъковия 
ветеринарен лекар. 

2.1. С най-малък коефициент на редукция да се ползват онези фермери, ко-
ито са регистрирани като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януа-
ри! 999 г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители 
и фермите са регистрирани като животновъдни обекти съгласно ЗВД и обектите 
отговарят на изискванията на ЕС 

2.2. В землищата, където има мери и пасища, които не са необходими на 
земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, да останат за стопанисване 
на ОП „Копривщица”. 

3. Ежегодно, в срок до 15.11. собствениците на пасищни животни заявяват 
писмено желанието си за ползване на пасищата с подаване на заявление /по обра-
зец, одобрен от кмета на общината/ до кмета на общината. Заявлението съдържа 
информация за броя на пасищните животни и за начина на ползване на пасищата - 
индивидуално, при условията на общо ползване или чрез сдружение /като посоч-
ва упълномощеното от него лице, което да го представлява пред работната група/. 

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване" е традиционна практика на жите-
лите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животно-
въдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на ед-
но или повече колективни стада. 

3.1. Достоверността за броя на животните на земеделските стопани се удос-
товерява със заверка /подпис и печат/ от участъковия ветеринарен лекар и се за-
вежда в деловодната система на общината. 

3.2.  На територията на всяко населено място се изгражда задължително ра-
ботна група в състав: кмет, ветеринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/, 
стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдруже-
ния, ползвателите на земеделски земи, граничещи с прокарите и пасищата. В слу-
чаите, когато тези собственици са голям брой, същите излъчват упълномощени 
свои представители, записани в заявлението за участие в работата на работната 
група. Участието на ветеринарните лекари се съгласува с директора на РВМС. 



 
 

 
 

3.3. Работната група разглежда постъпилите заявления и пропорционал-
но на броя на животните на всеки стопанин извършва разпределение на налични-
те мери и пасища, съгласно предоставения от общината списък с данни за имоти-
те. Групата определя и местоположението на прокарите на територията на съот-
ветното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата 
при отвеждане на животните на паша. При неспазване прокарите за придвижване 
на селскостопански животни до местата за паша и водопоите се налагат санкции, 
съгласно Наредбата за обществения ред 

3.4. Постъпилите заявления ежегодно се разглеждат на заседание на 
работната група, свикано от кмета на общината, в срок не по-късно от 30.11. В 
едноседмичен срок след заседанието на работната група се изготвя списъка с раз-
пределение на пасищата. 

Работната група заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички 
решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. На базата на зак-
люченията на работната група, Общинския съвет взема решение за начина на раз-
пределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване. 

В случаите, когато наличните мери и пасища са недостатъчни за паша на 
животните, за всички ползватели се прилага редукционен коефициент. При разп-
ределяне на пасищата за индивидуално ползване следва да се има предвид след-
ната последователност за разпределяне: 

4. В срок до 31.12. ежегодно, кметът представя в общината: 
4.1. Списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на терито-

рията на населеното място; 
4.2. Списък - изготвен от работна група с предложените за разпределение 

мери и пасища от общинския поземлен фонд /ОПФ/ - за общо и индивидуално 
ползване; 

5. В срок до 31.01. ежегодно Общинският съвет взема окончателно реше-
ние за одобряване или отхвърляне на предложенията на работната група, създа-
дена за годишното разпределение за общо и индивидуално ползване. 

При отхвърляне на предложение на работната група, същото се връща за 
преработване в едноседмичен срок и след направените корекции повторно се вна-
ся на следващото заседание на Общинския съвет. 

6. Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено 
се допълват с общински мери и пасища, както и с мери и пасища по чл.19 от 
ЗСПЗЗ за общо ползване. 

7. При подадено заявление за общо ползване на пасищата въз основа на 
Годишния план, кметът издава разрешителни за ползване за паша /сено/ на физи-
чески лица, за което подават заявление за паша и които лично съпровождат и се 



 
 

 
 

грижат за стадото си в пасището или са ангажирали и изрично посочили друго 
лице (пастир), което извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

8. 3а издаване на разрешително за общо ползване, физическото лице 
/пастирът/ попълва и подписва Декларация за спазване на изискванията по проце-
дурата за паша по образци, одобрени от кмета на общината. 

9. Пастирът винаги е длъжен да носи в себе си своя екземпляр от разреши-
телното. 

10. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на 
денонощието. 

11.Земеделски стопани - животновъди и/или техни сдружения, които кан-
дидатстват за индивидуално ползване на пасища сключват договор с общината, 
съгласно чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ. 

12. Стопаните, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми 
на общата селскостопанска политика, представят копие от Решението за предос-
тавяне на общински мери и пасища, както и мери и пасища по чл.19 от ЗСПЗЗ. за 
общо ползване или договора, сключен с общината за индивидуално ползване, ко-
ето им служи като правно основание за ползване на общинските мери и пасища за 
целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Ш. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 
ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ. 

ІV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА 
ЗА ПАША И ВОДОПОЙ. 

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И 
ДРУГА НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ. 

 
При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Национални-
те стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-990 София, 23.12.2009 
г. и заповед № РД 09-609/26.07.2011 г. на Министъра на земеделието и храните 

1. Опазване на почвата от ерозия: Национален стандарт 1.2. Задължително 
е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земе-
делското стопанство и/ или земеделски парцел и сключването на споразумения 
между земеползвателите на даден физически блок. 

2. 3апазване на структурата на почвата: Национален стандарт 3.1. Забраня-
ва се използване на земеделска техника в парцели с поовлажнена почва. 

З. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местоо-
битания: 



 
 

 
 

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затре-
вени площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 
0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 косит-
ба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за пла-
нинските райони включени в обхвата на не облагодетелстваните планински райо-
ни. 

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да 
се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агре-
сивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чеме-
рика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къ-
пина (Rubus fruticosus). 

За земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите 
попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените терито-
рии, в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разре-
шава да се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти 
и/или синори, до 20 % от общата затревена площ. 

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите 
полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 
парцел. 

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи 
в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

Национален стандарт 5.2. При използване на вода за напояване, земеделс-
кият стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване 
(разрешително, договор и др.) 

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земе-
делски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще по-
лучават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика 
(ОСП), допълнителните национални плащания и следните мерки от Програмата за 
развитие на селските райони: 

4. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински 
райони; 

5. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, 
различни от планинските; 

6. Агроекологични плащания; 
7. Плащания по НАТУРА 2000 за земи; 
8. Плащания по НАТУРА 2000 за гори. 

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично със-
тояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделс-



 
 

 
 

ки земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 

VI. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по живот-
ните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мер-
ки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010 г., съгласно 
чл.118, ал.1 от ЗВД. При поява на заразна болест генералният директор на НВМС 
издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на бо-
лестта. Постоянно действащите към областните управи и кметства на общини 
епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите 
мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането 
на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероп-
риятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и 
райониране на пасищата, хигиенизиране на водопой или налагане на забрана вър-
ху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се 
провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекция и 
дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД 
средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно 
се осигуряват целево от републиканския бюджет. При възникване на заболяване 
от списъка по чл.118, ал.1 от ЗВД, ДДД мероприятия и консумативите се запла-
щат от бюджета съгласно чл. 120 ал. 3 от ЗВД. Профилактичните ДДЦ мероприя-
тия се договарят и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл.120, ал. 4 
от ЗВД. 

VII. ЧАСТИ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 
ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ 
СМЕСКИ 

VIII. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 
Построяването на навеси в мери и пасища ее извършва съгласно изисква-

нията на НАРЕДБА № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи и За-
кона за опазване на земеделските земи. 

 
ІХ. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА 
ПАСИЩНИ КОМПЛЕКСИ 

Х. ОХРАНА 

Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са 
поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние. 



 
 

 
 

XI. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИНА 
ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ 

1. Задължения на общината: 
1.2. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
1.3.  Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и паси-
щата. 

2.Ползвателите на общински мери и пасища се задължават: 
2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растител-

ност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
3.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги ра-

зорават и да не ги използват за не земеделски нужди. 
3.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производстве-

ни, опасни и други отпадъци. 
3.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 
3.5. Да окосяват пораснала не изпасаната трева. 
3.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени то-
рове и с утайки от пречистени отпадни води. 

3.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
3.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
3.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
3.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 

пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизира-
ните с това органи. 

3.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
3.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
3.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
3.14. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за не-

го в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва 
това от тяхно име и за тяхна сметка. 

3.15. При агротехнически мероприятия, торене, борба с плевелната расти-
телност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват 
с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване 
от храсти с кмета. 



 
 

 
 

XII.КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО 
ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ 

 
 

По т. 5. от Дневния ред - Промяна Наредба № 2 – Такса за узаконяване 
на строежи и Такса за ползване на услуги от Звено за услуги в домашна среда. 

Б. Виларов – председател на ОбС представи докладната на комисията каса-
еща промените в ЗУТ. 

Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване. 
„за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов. Б. 

Виларов, Ст. Драгийски; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  
Прие се Решение № 256 
Мотиви: ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ бр 82/26.10.2012год в сила от 26.11.2012 г. 
На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица ре-

ши: 
Променя Решение № 210 както следва: 
 
Било: Раздел VI – Такса технически услуги като чл. 36 става чл. 36, ал.1 и 

добавя ал. 2 - Такса за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съглас-
но § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на За-
кона за устройство на територията в размер на 1.00 лв/кв.м. РЗП, но минимум 
100.00 лв. на обект. 

Става: Раздел VI – Такса технически услуги като чл. 36 става чл. 36, ал.1 и 
добавя ал. 2 - Такса за узаконяване на строежи по § 1:4 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /ДВ 
бр.65 от 20037 и 6127 на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройс-
тво на територията / ДВ бр 82/26.10.2012год в сила от 26.11.2012год/  в размер на 1.00 
лв/кв.м. РЗП, но минимум 100.00 лв. на обект. 

По втората за Промяна на Наредба 2, Б. Виларов представи докладната на 
комисията. 

Ст. Косев – съветник, предложи да се запише, че промяната влиза в сила от 
01.05.2013 г. и да отпадне думата “пълната”. 



 
 

 
 

Поради не постъпили други предложения, г-н Б. Виларов подложи доклад-
ната на комисията с направените промени на гласуване. 

„за” – 7 Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов. Б. 
Виларов, Ст. Драгийски; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 

  
Прие се Решение № 257:   
Мотиви: Социална политика на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация Общински съвет Копривщица реши: 
Променя Наредба № 2 за определянето на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Копривщица, считано от 01.05.2013 г. както следва: 
Било: Чл. 24 А /1/ Потребители, които се ползват от социалните услуги на 

Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - община 
Копривщица, предоставяни по схема за безвъзмездна финансова помощ ”Помощ в 
дома” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 
заплащат месечна такса. Таксата е определена диференцирана ставка в зависимост 
от дохода на потребителите както следва: 
 
Потребители, чийто доход е равен 
или по-нисък от: 

Коефициент Диференцирана ставка за потре-
бителска такса 

1. Гарантирания минимален доход 
/ГМД/ 

1.0 0.17 лв./час 

2. Двукратния  размер на ГМД 1.1 0.19 лв./час 
3. Трикратния размер на ГМД 1.3 0.22 лв./час 
4. Четирикратния  размер на ГМД 1.5 0.26 лв./час 
5. Петкратния размер на ГМД 1.8 0.31 лв./час 
6. Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.34 лв./час 

 /3/ Потребителите с доходи, надвишаващи шест кратно гарантирантира-
ния минимален доход, ползват услуги по проекта, като заплащат пълната 
цена на услугата- 2.30 лв./час. 
 /4/ Потребителите деца, ползващи услуги по проекта не заплащат такса. 

 
Става: 

 Чл. 24 А /1/ Потребители, които се ползват от социалните услуги на Звеното 
за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - община Копривщи-
ца, предоставяни по схема за безвъзмездна финансова помощ ”Помощ в дома” на 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., заплащат 



 
 

 
 

месечна такса. Таксата е определена диференцирана ставка в зависимост от дохода 
на потребителите както следва: 
 
Потребители, чийто доход е равен 
или по-нисък от: 

Коефициент Диференцирана ставка за потре-
бителска такса 

1. Трикратния размер на ГМД 1.3 0.17 лв./час 
2. Четирикратния  размер на ГМД 1.5 0.19 лв./час 
3. Петкратния размер на ГМД 1.8 0.21 лв./час 
4. Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.23 лв./час 

/3/ Потребителите с доходи, надвишаващи шест кратно гарантирантирания 
минимален доход, ползват услуги по проекта, като заплащат пълната цена на ус-
лугата- 0,25 лв./час. 

/4/ Потребителите деца, ползващи услуги по проекта не заплащат такса. 
 

По т. 6  от Дневния ред - Награждаване на граждани за заслуги. 
Ст. Косев представи докладната на комисията. 
Г. Герданов – съветник: Аз ще подкрепя тази докладна, но ще питам, съжа-

лявам, че я няма секретаря, а само председателя на комисията. На миналата сесия 
беше взето решение да се обяви Х.Н.Д.Палавеев за почетен гражданин, също и г-
жа Вергиния Матеева с почетен плакет. Защо бяха подминати и не беше обявени. 
Х.Н.Д.Палавеев, който няма аналог по дарения. В същото време г-жа В. Матеева 
също няма аналог. Да знаете, какво уважение имате към тези личности. 

Ст. Косев – съветник: Аз не награждавам. Има изпълнителна власт. Ние не 
взехме решение имаше само предложение. 

Г. Герданов – съветник: Как да не взехме. Взехме, Вие явно и не присъст-
вате, а само духом сте тук. 

М. Панчева – радио програмен ръководител: Неправилно отправяте въпро-
са – председателя на ОбС е отговорен за изпълнението на решението. 

 
Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване. 
„за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов. Б. 

Виларов, Ст. Драгийски; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  

Прие се Решение № 258 
Мотиви: Единственият останал жив ветеран и отбелязване на личния му 90-

годишен юбилей. 



 
 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 
Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

Удостоява с Грамота и Плакет Найден Пухов по случай втори юни. 
                         
 По т. 7 - Разглеждане концепция жив музей 

Съветниците решиха да се отложи за следващо заседание. 
 

По т. 8 - Казус Гъркова къща 
Ст. Косев – представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други предложения се пристъпи към гласуване. 
„за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов. Б. 

Виларов, Ст. Драгийски; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  
Прие се Решение № 259: 
Мотиви: Постъпило писмо то МК, която беше разгледана на редовно засе-

дание на КСПЗООКНВМСТ. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Изисква от Кмета на община Копривщица за внесе договорите сключени за 

ползването на Гъркова къща, както и становище от юриста на общината. 
 
По т. 9  - Разни 
Б. Виларов информира съветниците за заведеното дело от Кмета на общи-

ната срещу решение на ОбС и получената призовка. 
Ис. Вълов – съветник: Да преразгледаме Наредба №2 сега и да променим 

по колко земя се дава на животно. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не може сега, защото не е включено в 

дневен ред, а и самото предложение да е качено на сайта на общината. 
Б. Виларов – председател на ОбС запозна съветниците, че наистина финан-

совото състояние на общината е лошо, много фактури не са подписани. Също 
обърна внимание на отношението на Кмета към организирани мероприятия от 
ОбС, включително и днес нарочно избяга, когато дори и областния управител 
присъства. Същото стана, когато бяхме официални гости на Народното събрание и 
честванията на тържествата на Петко Каравелов в Копривщица. 



 
 

 
 

Ив. Лесков – гражданин: Искам да се изкажа във връзка с инсинуациите в 
града. Цялата история на Гъркова къща я намерих веднага както я потърсих – тя се 
намира в общината. Има папка Гъркова къща и вътре има и договорите и всичко. 
Намира се в ТСУ. Защо Кмета не Ви е предоставил договорите на фирмите за наем 
на пасища и мери. Всички договори са подписани не от Кмета, а от Директора на 
ОП. По Закон Кметът е длъжен само неговите договори подписани в изпълнение 
на решения на ОбС да предоставя. По отношение на двете фирми – аз не съм ги 
довел на каишка, имаше и други, но те се отказаха. Имаше и една, която искаше да 
закупи много дървесина, но не знам какво стана. Поисках справка от В. Дюлгярова 
каза, че има около 20 000 дка свободни. Използвайки тази възможност внесох 
предложение за цена 6.00 лв. ОбС реши цената да остане два лева. Вие не можете 
да обясните, за какво става въпрос, защото не искате да вникнете в проблема. 
Мислите ли, че има договор в ОП, който да е в нарушение. Има имот и даден в 
чертите на града отдаден без търг и сключен договор. Двете фирми искаха още 
април месец да ги наемат, но по мое настояване изчакаха всички земеделците и 
тогава наеха имотите. Всички въпроси свързани с управлението на общински по-
землен фонд трябва да ги отнасяте към г-н Т. Малинов. 

 
По т. 10 - Отговор на питания 
По т. 11  - Питания  
Л. Цеков – съветник: Има ли случай за конфискуван камион с дърва тези 

дни?  
Б. Виларов – председател ОбС: Да се изясни въпросът за транспорта. Защо 

не се провеждат търгове? Какви мерки е предприел кмета? 
 
С изчерпване на дневния председателя на ОбС закри заседанието.  

 
 
 
Край: 20:45 часа. 
 
Протоколист: …/п/                                Председател на ОбС: ……/п/…… 
    
              /М. Тороманова/                                                          /Б. Виларов/ 


